Nr 10 2009

prippnytt@prippklubben.se

”Nya” Prippare…
Låt oss presentera nästa
generations Prippare.

Lille Kristoffer född den
15 januari poserar här.

De stolta föräldrarna Marie
och Niklas.
Har du något spännande
att berätta om dig och de
dina? Skicka in ditt bidrag
till oss.

Januari / februari månads
utskick innehåller utöver
Prippnytt
följande:
 inbjudan till Bowling.
 Inbjudan till Årsmöte
 Kalendarium

Eftersom alla våra medlemmar inte har möjlighet att läsa på vår hemsida har vi gjort
ett sammandrag av de aktiviteter som hänt i och kring vår kära klubb den senaste
tiden.

Vi önskar en trevlig läsning och en god fortsättning på det nya året!

Styrelsen

2008 års Julfest blev som
tidigare år en mycket
lyckad tillställning.

äkta Prippare som alltid är
glad och nästan aldrig
missar en pubträff med
gänget. Han har dessutom
med god hjälp av hustrun
Kerstin fått med många
medlemmar i
stödföreningen.

Då festdeltagarna var
något färre till antalet i år,
lyckades vi knô in
sittningen i själva puben.
Detta skapade en
gemenskaps känsla
utöver det vanliga.
På bild ser vi bland annat
Sven Henriksson som
tilldelades utmärkelsen
”Årets Prippare”. Enligt
motiveringen är Sven en

Nu också på Facebook!
Sedan mer än ett och ett
halvt år har Prippklubben
haft en grupp på FB. Nu har
familjen dock utökats.
Sedan årsskiftet finns nu en
”FAN”-sida för Göteborgs
Nya Bryggeri. Under
januari månad har antalet
fans redan passerat 100
strecket. Med den speciellt
utvecklade applikationen
Låt hjärtat va’ me’!
kan man skicka virtuella
StarkPilsner till sina vänner.

Ett ljus i mörkret!
Redan i förra numret av
Prippnytt kunde vi berätta
om att bolaget Göteborgs
Nya Bryggeri nu är bildat.
Strax innan Jul släpptes
också en pressrelease där
bolaget presenterades för
en bredare allmänhet. I
pressreleasen tar Bill
Larson, Johan Nydewall
och bolagets
nyrekryterade
styrelseordförande
Christian Baarlid till orda.
Christian Baarlid är till
vardags VD på Renova,
”Christian menar att han
som gammal Chalmerist
och göteborgare njuter av
planerna men påpekar
samtidigt att han aldrig
skulle ta sig an uppdraget
som styrelseordförande
för bryggeribolaget om

han verkligen inte trodde
på att projektet kommer
att lyckas. - Förutom att
jag är mycket smickrad
och glad över att ha blivit
tillfrågad om jag ville bli
styrelseordförande är jag
imponerad över den stora
kunskap som finns
förborgad hos grundarna.”
Vidare i
releasen går
det att läsa
ett utdrag
från
PrippInvests sida ”Vi ...
kan inte tänka oss en
bättre person att styra
Göteborgs Nya bryggeri."
Undertecknande är Bill
Larsson, president i
stödföreningen
PrippInvest. Det hela
handlar om att få igång en

folkrörelse där
göteborgarna kan bli
indirekta delägare av
bryggeriet. - Ja det är ju
inte alla som kan gå in
med storkovan, men för
500 kr kan man i alla fall
bli medlem i PrippInvest.
Vem vet det kan ju bli
årets julklapp? säger Bill
som har ett förflutet som
försäljningschef på Pripps
och som enligt egen
utsaga "känner Gud och
hans moster".”
Bill säger också att
förhoppningen är att
Göteborgs Nya Bryggeri
skall kunna ha
premiärfärdigt öl lagom till
Kulturkalaset som går av
stapeln i augusti.
Läs pressreleasen på
http://www.newsdesk.se
sökord: Göteborgs Nya Bryggeri
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I media…
Efter att pressreleasen
släpptes i december har
media också vaknat.
Först ut var Göteborgs
Posten den 19 dec.
På nätet har nyheten
uppmärksammats på
Vinochgastronomi.se.
Foodwire.se, Icanyheter.se,
Vinvin.se och på Svenska
Ölfrämjandets sida.
I dagarna kommer Borås
tidning och Tidningen
Restaurang och Storkök
med lite spännande läsning
om bryggeriet.

klubben (medlemmar +
gäster) och vi hoppas
kunna upprepa denna
succé även i år.

Lördagen den 28 mars
klockan 17.00 inbjuder
Prippklubben tillsammans
med Frölunda Super Bowl
in till

Anmälningsavgiften
betalas på plats, när ni
plockar ut skorna (Kom i
tid!).

Prippklubben Grand
Open.
Ännu en gång är det alltså
dags att mötas i en
spännande
bowlingturnering på
Frölunda Super Bowl.

Anmälningarna till ”Grand
Open” tas emot så fort ni
fått detta utskick.
Ni kan anmäla er på
följande adress

Detta blir femte gången vi
arrangerar denna
turnering. 05, 06, 07 & 08
var vi uppåt 100 personer
med anknytning till

nydewall@prippklubben.se

eller till någon av de
övriga i styrelsen, se
kalendariet.

Missa inte vårvinterns
höjdpunkt, utan ta med er
vänner och familj till en
riktigt rolig kväll.
Här finns goda möjligheter
för DART, BILJARD och
BOWLING och givetvis en
stor Bar & Restaurang med

fullständiga rättigheter.
Starkpilsner väntar på er
kyld och go… Utöver
turneringen krävs det ingen
anmälan.

Låt hjärtat va’ me’!
Tony har sedan
årsskiftet tagit över
It-ansvaret i styrelsen

I ny tappning…

Arbetet med
finansieringen av
Göteborgs Nya Bryggeri
pågår för fullt. Vi saknar
dock anmälningar från ett
antal Prippare som
tidigare visat intresse av
att investera 5000 kr och
uppåt. Kvarstår ditt
intresse av att teckna
aktier? Då är det viktigt att
du så snart som möjligt
hör av dig till Göteborgs
Nya Bryggeri. Det kan
göras på telefon:
0709-70 69 90

eller via e-post:
info@gbgnyabryggeri.se
Begär gärna affärsplanen
via e-post. Som ett
alternativ för alla som
gillar bryggeriplanerna
finns PrippInvest,
Prippklubbens
stödförening, där man för
endast 500 kr blir indirekt
delägare och får ett
vackert diplom som visar
att man låtit hjärtat vara
med. Missa inte chansen
att visa ditt stöd! Det har

Årsmöte
Onsdagen den 8 april kl.
18.00 är det dags för
föreningens årsmöte.
I år liksom tidigare år
håller vi mötet ute på
”gamla” Pripps.
Årsmötet är alla
medlemmars möjlighet att
ta del av och påverka
viktiga beslut i vår kära
förening. Föreningen står

nu inför nya och
spännande utmaningar
och det är därför viktigt att
just du kommer på mötet!
Efteråt samlas vi för
samkväm i puben
och njuter av varandras
sällskap.

flera direktinvesterare och
medlemmar i
Prippklubben givetvis
redan gjort.
www.prippinvest.se

Medlemsavgift
För oss som ännu inte har
betalat in medlemsavgiften för 2009 är det nu
hög tid att göra så. Betala
nu så missar du inget och
du får ditt nya medlemskort vid bowlingturneringen.
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